Autolampen:
goedkoop is duurkoop
Bij opvallend veel auto’s is het lichtbeeld van de autokoplampen niet goed. Dat kan komen door de kwaliteit
van de autolampjes zelf. Een nauwkeurige maatvoering
en positionering hebben grote invloed op het lichtbeeld
uit de koplamp. Weet waaraan u kwaliteit herkent...

Deze moet de juiste, symmetrische en
bovenal regelmatige dikte, winding,
rechtheid en vorm hebben. Verder speelt
de juiste balans van gasvulling en glaskwaliteit een grote rol. Zo gebruikt Philips
in alle halogeenlampen kwartsglas.
Dit is beter bestendig tegen extreme
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productieproces bij de gloeispiraal zelf.

goedkoop echt al snel duurkoop!

